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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 7 februari
Preeklezer: Aan Pander
Organist: Ineke Kooistra
Votum. groet en stil gebed
Orgelspel en beamer, opwekking lied 221 : 1-2-3
Gebed
Leefregels
Orgelspel en beamer, lied 836:
1,2 en 4
Genadeverkondiging, Efeze 4
vanaf vers 29
Gebed voor het openen van de
bijbel
Lezing, Genesis 22: 1 t/m 19
YouTube: Heer wijs mij uw weg
Preek
Orgelspel en beamer, lied 103:
5, 7 en 9
Dankgebed
Slotzang YouTube: ik bouw op u
Zegen
1e collecte Diaconie
(Werelddiaconaat)
Bangladesh - Beter bestand
tegen het water
2e collecte Eigen Kerk
3e collecte Eigen Jeugd
Bangladesh is vaak in het
nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas
steeds vaker voorkomen. De
overstromingen spoelen de
oogst van de toch al zeer arme
bevolking weg. Dit heeft direct
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de
inwoners van Bangladesh na
een ramp, maar ook bij hoe ze
zich zo goed mogelijk op een
overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door
gewassen te kiezen die beter
bestand zijn tegen storm en regen.

Mei Peaske is der in belidenis
oanmeld, hjir wurdt de doop
wêryn God in minske as
bern oannimt befestige, en de
winsk útsprutsen Jezus te
folgjen ta ivich libben.
Wolsto ek belidenis dwaan,
of dyn berntsje dope litte?
Nim efkes kontakt mei my
op!
Ik wenje hiel febrewaris noch
yn Grins fanwege lekkage yn
de pastorie.
da. T. Hiemstra

40-dagentijd
Op 17 februari is het Aswoensdag en start de 40
dagentijd. Vanaf dat moment
zal er iedere dag weer iets op
de website geplaatst worden.
Daarnaast biedt Sietske de
mogelijkheid aan gemeenteleden om gezamenlijk met haar
een dagboek te lezen. Dit kan
via de Whats-app. Zij stuurt in
een groep dan iedere dag een
bijdrage. Wie vervolgens even
persoonlijk wil reageren mag
dat dan richting haar persoonlijk doen. Aanmelden kan heel
gemakkelijk door Sietske een
Whats-appberichtje te sturen.
Ds. Hiemstra gaat in de 40dagentijd iedere woensdag
een korte vesper verzorgen.
In de Stille week zijn er bezinningsmomenten en diensten.
Hier volgt later nog meer informatie over.

Voor de kinderen en gezinnen
is het mogelijk om ook deze
40-dagentijd een project te
volgen. Wie dat leuk lijkt mag
een boekje bij Ans Tamminga
(0511-521342) aanvragen.
Voor de kinderen komt er ook
iedere week, zolang we niet
samen mogen
komen, een
Donatie mogelijkheden voor
kort filmpje van
de wekelijkse collecten:
Sietske.
- via bankoverschrijving naar
rek. NL12 RABO 0362 7777 05 We hopen op
een gezegende
van de diaconie
en bezinnende
- via de collectebussen bij de
Spar of bij Slagerij Wagenaar tijd met elkaar.
– via de Scipio App PKN Garyp Tjitske Hiemstra
en Sietske Koole

De tekst van ……..
ambulant predikant
Tjitske Hiemstra
Vorig jaar kreeg Wim de Wolf
een lintje. In 2015 was ik een
jaar voor Kerk in Actie in Bangladesh om projecten te bezoeken. Taizé broeder Wim, die al
44 jaar in de sloppenwijken
woont en werkt en graag zong
vergezelde mij vaak. En op een
dag reden we naar het Noorden
langs onverharde hobbelige
wegen in een auto zonder gordels, om stammen als de Garo
en leerlooiers te bezoeken.
Wim pakte een liedboek en zei:
‘we zingen het Wilhelmus!’ Het
hele Wilhelmus bedoelde hij. 15
coupletten. En zo geschiedde.
Wim zong vaak het Wilhelmus,
zelfs de kinderen in de sloppenwijken kenden het.
Hij kreeg terecht een lintje,
maar die 5 jaar daarvoor kreeg
hij van mij een hogere bonificatie: ik verklaarde hem heilig.
Nadat ik zag hoe de kinderen
hem juichend en zingend binnenhaalden, hoe zieken, graatmager liggend op een dunne
mat, wachtend op hun einde,
oplichtten als hij naar hen informeerde, hoe hij met liefde
de gevangenen bejegende. Bij
de RK moet je aantoonbaar
wonderen hebben verricht om
heilig te worden en is een paus
nodig. Bij de protestanten hoef
je alleen Jezus te volgen.
Tieners opgelet!
Aanstaande zondag staat op de
site van PKN Garyp weer een
tienerdienst. Klik op de link en
download de PowerPoint. Ook is
er een prijsvraag, succes en
plezier.
Groetjes, jullie tienerteam

